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MASSIV 3 
KONCEPT
från serieproducerade modul till skräddarsydd paviljong
Utgångspunkten för gestaltningen av paviljongerna är att 
kombinera moduler som är enkla i sin form, teknik och han-
terbarhet. Förslagets kilformade modul ger olika möjligheter 
i gestaltningsprocessen. När flera moduler kombineras med 
varandra kan resultatet generera olika former: en cirkel, en 
fyrkant eller en mer artikulerad form. Olika konfigurationer ger 
specifika lösningar till varje sammanhangs unika förutsättnin-
gar och bidrar till nya stadsrumsbildningar. Samtidigt gör den 
starka kilformen att paviljongen är igenkänningsbar i alla sina 
olika kombinationer.

KONSTRUKTION 
Från tradition till samtid
Paviljongerna ansluter till traditionell svensk arkitektur genom 
att referera till sadeltak och klassik träarkitektur, samtidigt 
som formspråket placerar dem i en samtida kontext. 
Paviljongerna består av en massivträstomme. På utsidan är de 
klädda med obehandlade lärkpaneler på insidan är de klädda 
med plywood. Modulerna är CNC-serietillverkade och levereras 
färdiga och monteras ihop med varandra genom stålprofiler 
som ger möjligheter att kunna montera/demontera och flytta 
moduler vid behov.  
Paviljongerna integreras med solcellpaneler på taket och på fa-
saden som samverkar med en kylvärmepump för att garantera 
inomhuskomfort under hela året. Golvet förses med elgolvvär-
me. Delar av fönsterpartierna är öppningsbara för att garantera 
naturlig till- och från luft under sommaren.

träpanel i lärk
korrugerad plåtv

träfiberisolering typ Homatherm
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